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Amyotrofisk lateral skleros 
(ALS)

• Neurodegenerativ sjukdom

- spinal debut (80%)

- bulbär debut (20%)

• Incidens ca 250 personer/år i Sverige

• Okänd orsak

• Vanligaste debut ålder 55-70 åt

• Ingen botandebehandling

• Kort överlevnadstid



Sjukdomens konsekvenser för 
patienten

ALS medför en fortgående förlust vilket 
leder till en minskad möjlighet att göra 
det man gjort när man var frisk.

• Förlust av självkontroll

• Förlust av identitet

• Förlust av medmänniskor

• Förlust av livsinnehåll



Sjukdomens konsekvenser för 
anhöriga

• Ägnar ofta många timmar till att vårda 
den sjuke

• Minskad egen tid

• Minskade sociala kontakter

• Stor fysisk- och psykisk stress



Målet med vården är:

• Att möta patientens fysiska,- psykiska,  
-sociala,- och existentiella behov

• Stötta anhöriga under vårdtiden

• Samarbeta med andra yrkesgrupper

• Erbjuda utbildning till andra 
yrkesgrupper

• Multidisciplinärt omhändertagande



MNS-teamet

• Läkare

• Sjuksköterska

• Kurator

• Arbetsterapeut

• Fysioterapeut

• Dietist

• Logoped 

• Sjukhuskyrkan 



Övergripande syftet med 
studien

- att undersöka livskvalitet, coping samt 
psykiskt välmående hos ALS patienter 
från diagnos och över tid.

- att undersöka anhörigas upplevelse av 
vården för den sjuke samt det stöd som 
de själva erhöll under sjukdomstiden.



WHO´S definition Livskvalitet

¨individens uppfattning om sin 
livssituation i relation till rådande kultur
och normer, och i förhållande till sina
egna mål, förväntningar, värderingar
och intressen.¨

Soc.Sci Med 1995;41(10):1403-9



Livskvalitet

• Subjektiv och multi dimensionellt

• Både positiva och negativa aspekter

• Föränderlig över tid

• Individuell livskvalitet- fokus på 
individens eget perspektiv

• Hälsorelaterad livskvalitet-
sjukdomens påverkan på det dagliga 
livet



Metod

• Prospektiv, longitudinell och 
beskrivande med kvantitativ/kvalitativ 
metod

• Multicenterstudie

• Frågeformulär/semistrukturerad 
intervju 

• Hembesök 



Antal deltagare Intervall Instrument Data analys

36 patienter 1-3 månader efter 
diagnos och sedan 
efter 6, 12, 18 och 
24 månader

Frågeformulär:
HADS
ALS FRS-R
SEIQoL-DW
MNDCS

Deskriptiv statistik
Linjär Mixt modell
Spearman’s rho



Frågeställning

• Vilka områden identifiera ALS 
patienter som viktiga för sin livs-
kvaliteten från diagnos och över tid.

• Hur skattar ALS patienter sin 
livskvalitet samt förändras den över 
tid?

• Korrelerar livskvaliteten med fysisk

funktion och psykiskt välmående ?



The revised Amyotrophic Lateral 
Sclerosis Functional Rating Scale

(ALS FRS-R)

• Funktionsskattningskala

• Består av 12 frågor (motorik, bulbära
funktioner samt andningsfunktion)

• Graderas från 0 (total förlust) till          
4 (normal funktion)

• Max poäng 48



The Hospital Anxiety and 
Depression scale (HADS)

• Mäter symtom på ångest och 
depression

• Består av 14 frågor (7 för ångest och 
7 för depression)

• 4 gradig skala (0-3)

• > 11 klinisk ångest/depression



The Schedule of Evaluation of Indvidual
Quality of Life - Direct Weighting

(SEIQoL-DW)

• Ett intervju baserat instrument

• De fem viktigaste områdena 

• Hur de olika områdena fungerar 

• Hur viktiga de är i förhållande till 
varandra

• SIL index 0 - 100                        
(värsta tänkbara -bästa tänkbara)



Kön Ålder Debut form Utbildning

Medelvärde + SD
range

Spinal       Bulbär < 9               > 9
(år)

Kvinna (n= 16)

Man     (n= 20)

60 + 13
35-77

69 + 10.0
54-88

11               5

17               3

7                     9

5                    15



Fysiskt funktion samt psykiskt 
välmående



Områden av betydelse för 
livskvaliteten



Skattad livskvalitet över tid

m = månader efter diagnos
SIL index 0= sämsta tänkbara, 100= bästa tänkbara
Förändring över tid  p = 0.598



Korrelationer mellan livskvalitet och 
psykiskt välmående och fysisk funktion

• SIL index korrelerade negativt med 
depression vid mättillfälle 2 (p= < 0,01)

• Ingen signifikant korrelation mellan SIL index  
och fysisk funktion vid någon mätning



Sammanfattning

• Familj, vänner samt egna fysiska hälsan 
viktigaste områdena för den individuella 
livskvaliteten

• Patienterna skattade sin livskvalitet som 
relativt god 

• Ingen signifikant skillnad över tid trots 
försämrad fysisk funktion 

• Det fanns ett samband mellan livskvalitet och 
depression tidigt efter diagnos 



Coping

• Strategier för att hantera stress

• Kognitiva och /eller beteendemässiga

• Kräver medvetna ansträngningar 

• Förändras över tid och situation



Lazarus och Folkmans Coping
teori

Stess

Primary appraisal

Secondary appraisal

Coping effort Reappraisal



Copingstrategier

Problemfokuserade strategier

• Fokuserar på problemet eller att 
förändra situationen så att det inte 
längre upplevs som stressande

Känslofokuserade strategier

• Fokuserar på känslor dvs försöker få 
kontroll över de känslor som stressen 
framkallar



Frågeställningar

• Vilka copingstrategier använder patienter 
med ALS 

• Skiljer sig användandet åt i ett tidigt eller sent 
skede av sjukdomen

• Korrelerar användandet av copingstrategier
med fysisk funktion eller psykiskt välmående 
under sjukdomens progress



The Motor Neuron Disease
Coping Scale (MNDCS)

• Sjukdomsspecifikt

• 22 frågor

• 6-gradig likertskala
från1= aldrig till 6=alltid



Kategorier

*Stöd

*Positivt handlande

*Vara oberoende

*Positivt tänkande

*Information sökande

*Undvikande/ventilera

Singel frågor

*Filosofiskt tänkande

*Hålla sina känslor för

sig själv

*Religiösa/spirituella tro

*Alternativa mediciner/

behandlingar







Dep Anx P.F Ind Sup I.S P.T P.A Item 18
P.A -0.641

-0.673

-0.605

0.615

Ind -0.531

Item 15 -0.895 0.552 0.575 -0.555 -0.565

Item 18 0.591

0.542

0.705 -0.755

Item 19 0.845

P.T -0.542 0.543

I.S 0.504

0.535

P.F -0.705

A/V 0.665

Korrelationer mellan copingstrategier, 

psykiskt välmående och fysisk funktion

Spearman´s rho, alla värden som presenteras hade p < 0.01(2-tailed).
1 = 1-3 månader, 2 = 6 months, 3 = 12 months, 4 = 18 months, 5 = 24 months efter diagnos. Dep = 
depression, Anx = ångest, P.F = fysisk funktion, Ind = oberoende, Sup = stöd, I.S = informations
sökning, P.T = positivt tänkande, P.S = positivt handlande A/V = undvikand/ventilera, Item 15 = 
filosofiskt tänkande¨, item 18 = hålla sina känslor för sig själv, item 19 = ¨alternativa
mediciner/behandlingar¨.



Korrelationer mellan copingstrategier, 
psykiskt välmående och fysiska 

funktioner

• Copingstrategier korrelerade positivt med 
ångest men negativt med depression

• Korrelationer mellan psykiskt välmående och 
olika copingstrategier sågs ffa under första 
året efter diagnos 

• Copingstrategier korrelerade både positivt 
och negativt med fysisk funktion

• Korrelationer mellan fysisk funktion och olika 
copingstrategier sågs ffa allt vid mätning 5



Sammanfattning

• ALS patienter använder både 
problemfokuserade och känslofokuserade 
strategier för att hantera sjukdomen                                                                                 

• Små förändringar första halvåret

• Ingen skillnad i tidigt eller sent skede av 
sjukdomen

• Det fanns ett samband mellan olika 
copingstrategier, fysisk funktion samt psykiskt 
välmående



Vården för den sjuke och stödet 
till anhöriga

• intervju 6-12 månader efter att 
patienten avlidit

• semistrukturerad intervjuguide

• intervjuerna spelades in

• kvalitativ innehållsanalys



Deltagare 

Kön Ålder Utbildning Relation Delaktig i vården
Medelvärde 

range
< 9        >9

(år)
make/maka       barn Ja                Nej

Kvinna (n = 11)

Man     (n = 4)

50 
26-79

64 
61-68

2            9

1            3

7                    4

4                    0

10                    1

4                       0



Resultat
Vården för den sjuke

Tema: patientcentrerad vård ingav en 
känsla av trygghet

- bemötande

- hjälp och stöd från personalen

- kunskap hos personalen

- tillgänglighet

- kontinuitet 



Resultat
Stödet till anhöriga

Tema: stöd var tillgängligt, men olika 
faktorer påverkade användandet av 
stödet hos de anhöriga.

- stöd som erbjöds

- varierande behov av stöd

- personalens roll i att erbjuda stöd

- orsaker till varför anhöriga inte

använde stödet som erbjöds



Sammanfattning 

• Viktigt att vården baseras på 
patienter- och anhörigas individuella 
behov

• Kunskap och förståelse om 
sjukdomen hos vårdpersonalen är 
viktigt

• De anhöriga fokuserar på den sjuke 
och orkar inte se sina egna behov



Sammanfattande slutsats

• Familjen har en viktig roll för både 
livskvalitet och coping vid ALS

• Viktigt att tidigt utvärdera livskvalitet, 
copingstrategier samt psykiskt välmående

• Viktigt att inkluderar och stötta familjen så 
att de orkar stötta den sjuke under 
sjukdoms progressen

• Vården för den sjuke samt stödet till de 
anhöriga måste utgå från individens behov


